
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Dochody gminy

Klasyfikacja Zmniejszenia Zwiększenia

Dział,rozdz. Treść ( zł ) ( zł )

700
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

dochody majątkowe 251 460,00 8 146 000,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 251 460,00 8 146 000,00

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 

związków powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł

z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na zadanie: 1 690 000,00

Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

(w tym dwa budynki z usługami w parterze - budynek 1B i 1C) 

wraz z infrastrukturą techniczną (parkingi, plac gospodarczy 

z wiatą śmietnikową, przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowy, 

kanalizacji deszczowej, ciepłociąg, kabel oświetleniowy) na działkach 

o nr ewid. 421/1 i 421/2 przy ul. Składowej w Krośnie (obręb Przemysłowa)

z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania: 

Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych 3 387 000,00

(w tym dwa budynki z usługami w parterze - budynek 1B i 1C) 

wraz z infrastrukturą techniczną (parkingi, plac gospodarczy

z wiatą śmietnikową, przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowy, 

kanalizacji deszczowej, ciepłociąg, kabel oświetleniowy) na działkach 

o nr ewid. 421/1 i 421/2 przy ul. Składowej w Krośnie (obręb Przemysłowa)

Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego 3 069 000,00

wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami na działkach 

nr ew.: 262/2 i 263 przy ulicy Składowej 6 w Krośnie (obręb 003 Przemysłowa)

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Krośnie 251 460,00

przy ul.ks.S.Staszica

Razem rozdział 251 460,00 8 146 000,00

Razem dział 251 460,00 8 146 000,00

750
75095 Pozostała działalność

dochody bieżące 1 922 360,00

projekt

§ 1.

uchwala się, co następuje:

    UCHWAŁA   Nr XXXIV/   /21

Rady Miasta Krosna

Gospodarka mieszkaniowa

z dnia 28 maja 2021 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2020 r. poz.713 zm. Dz.U. z 2020 r., poz.1378 ) i art.12 pkt 5 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz.920) oraz art.233 pkt 3, art. 235, 

ust.1,2 i 3, art.236 ust. 1,2,3 i 4 oraz art.258 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305)

I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 rok

Administracja publiczna

999



Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 1 922 360,00

z udziałem środków europejskich oraz środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Fundusz Spójności - Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne 

rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna

udział UE 1 634 006,00

udział krajowy 288 354,00

Razem rozdział 1 922 360,00

Razem dział 1 922 360,00

756

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

dochody bieżące 939 670,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 939 670,00

Razem rozdział 939 670,00

Razem dział 939 670,00

801
80101 Szkoły podstawowe

dochody bieżące 10 000,00

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 10 000,00

wpłata odszkodowania

Razem rozdział 10 000,00

Razem dział 10 000,00

855
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

dochody bieżące 45 750,00

Wpływy z różnych opłat 33 750,00

za pobyt dzieci w żłobku

Wpływy z usług 12 000,00

za przygotowanie posiłków

Razem rozdział 45 750,00

Razem dział 45 750,00

926
92601 Obiekty sportowe

dochody bieżące 60 000,00

Wpływy z usług 60 000,00

za korzystanie z parku linowego

Razem rozdział 60 000,00

fizycznych i od innych jednostek 

Rodzina

Kultura fizyczna

nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem

Oświata i wychowanie

Dochody od osób prawnych, od osób 



Razem dział 60 000,00

Razem dochody gminy 2 173 820,00 9 201 420,00

Dochody powiatu

Klasyfikacja Zmniejszenia Zwiększenia

Dział,rozdz. Treść ( zł ) ( zł )

756

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

dochody bieżące 100 000,00

Wpływy z opłaty komunikacyjnej 100 000,00

Razem rozdział 100 000,00

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

dochody bieżące 251 897,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 251 897,00

Razem rozdział 251 897,00

Razem dział 351 897,00

801 Oświata i wychowanie
80115 Technika

dochody bieżące 2 100,00

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 100,00

wpłata odszkodowania

Razem rozdział 2 100,00

80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

dochody bieżące 32 465,00

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 32 465,00

wpłata odszkodowania

Razem rozdział 32 465,00

Razem dział 34 565,00

852
85202 Domy pomocy społecznej

dochody bieżące 9 905,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 014,00

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 891,00

zwrot kosztów pogrzebu i mediów

Razem rozdział 9 905,00

Razem dział 9 905,00

nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

Pomoc społeczna



854
85410 Internaty i bursy szkolne

dochody bieżące 458,00

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 458,00

wpłata odszkodowania

Razem rozdział 458,00

Razem dział 458,00

Razem dochody powiatu 396 825,00

OGÓŁEM DOCHODY 2 173 820,00 9 598 245,00

Wydatki gminy

Klasyfikacja Zmniejszenia Zwiększenia

Dział,rozdz. ( zł ) ( zł )

600
60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące 207 680,00

1) wydatki jednostek budżetowych 207 680,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 207 680,00

Razem rozdział 207 680,00

60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki bieżące 35 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych 35 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35 000,00

Wydatki majątkowe 98 442,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 98 442,00

Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na dz.775 (boczna 98 442,00

ul. Długiej) – ETAP II: wykonanie nakładki asfaltowej

Razem rozdział 133 442,00

Razem dział 341 122,00

700
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

Wydatki majątkowe 4 115 000,00

1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4 115 000,00

Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych 1 690 000,00

(w tym dwa budynki z usługami w parterze - budynek 1B i 1C) wraz 

z infrastrukturą techniczną (parkingi, plac gospodarczy z wiatą śmietnikową, przyłącza: 

kanalizacji sanitarnej, wodociągowy, kanalizacji deszczowej, ciepłociąg, kabel oświetleniowy) 

na działkach o nr ewid. 421/1 i 421/2 przy ul. Składowej w Krośnie (obręb Przemysłowa)

Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego wraz 2 425 000,00

z infrastrukturą techniczną i przyłączami na działkach nr ew.: 262/2 i 263 

przy ulicy Składowej 6 w Krośnie (obręb 003 Przemysłowa)

Razem rozdział 4 115 000,00

Razem dział 4 115 000,00

Transport i łączność

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Edukacyjna opieka wychowawcza

Gospodarka mieszkaniowa



801
80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące 10 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych 10 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000,00

Razem rozdział 10 000,00

80104 Przedszkola

Wydatki bieżące 2 100,00

1) dotacje na zadania bieżące 2 100,00

Wydatki majątkowe 2 000 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 000 000,00

Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów 2 000 000,00

Westerplatte 24 - budowa przedszkola

Razem rozdział 2 100,00 2 000 000,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące 2 100,00

1) dotacje na zadania bieżące 2 100,00

Razem rozdział 2 100,00

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące 110 000,00 110 000,00

1) dotacje na zadania bieżące 110 000,00 110 000,00

Razem rozdział 110 000,00 110 000,00

Razem dział 112 100,00 2 122 100,00

851
85111 Szpitale ogólne

Wydatki majątkowe 350 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 350 000,00

Wojewódzki Szpital Podkarpacki, Krosno - zakup 350 000,00

ambulansu transportowego

(dotacja celowa inwestycyjna)

Razem rozdział 350 000,00

Razem dział 350 000,00

855
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki bieżące 120 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych 119 950,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29 480,00

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 470,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 50,00

Razem rozdział 120 000,00

Oświata i wychowanie

Rodzina

Ochrona zdrowia



Razem dział 120 000,00

900
90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące 20 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych 20 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 000,00

Razem rozdział 20 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki majątkowe 81 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 81 000,00

Zagospodarowanie terenu przy ul. Adama Jana Ostaszewskiego 81 000,00

z przeznaczeniem na park miejski

Razem rozdział 81 000,00

90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki majątkowe 4 750,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 750,00

Budowa schroniska dla zwierząt w Krośnie 4 750,00

Razem rozdział 4 750,00

90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące 4 750,00

1) wydatki jednostek budżetowych 4 750,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 750,00

Razem rozdział 4 750,00

Razem dział 4 750,00 105 750,00

921
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące 50 000,00

1) dotacje na zadania bieżące 50 000,00

Razem rozdział 50 000,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki majątkowe 15 000,00 15 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00 15 000,00

Remont elewacji wschodniej budynku przy 15 000,00

ul. Sienkiewicza 13 w Krośnie 

Prace ratownicze zabytkowych piwnic kamienicy 3 200,00

przy Walslebena 5 w Krośnie

Kościół i Klasztor OO. Franciszkanów w Krośnie - Prace 5 000,00

budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru klasztoru 

OO. Franciszkanów w Krośnie

Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie 6 800,00

Razem rozdział 15 000,00 15 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(na prace konserwatorskie, restauratorskie lub

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków)



Razem dział 15 000,00 65 000,00

926
92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące 169 375,00

1) wydatki jednostek budżetowych 169 375,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 126 575,00

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 800,00

Razem rozdział 169 375,00

Razem dział 169 375,00

Razem wydatki gminy 131 850,00 7 388 347,00

Wydatki powiatu

Klasyfikacja Zmniejszenia Zwiększenia

Dział,rozdz. ( zł ) ( zł )

750
75020 Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące 100 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych 100 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100 000,00

Razem rozdział 100 000,00

Razem dział 100 000,00

801
80115 Technika

Wydatki bieżące 2 100,00

1) wydatki jednostek budżetowych 2 100,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 100,00

Razem rozdział 2 100,00

80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące 22 783,00

1) wydatki jednostek budżetowych 20 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 000,00

2) świadczenia na rzez osób fizycznych 2 783,00

Wydatki majątkowe 22 783,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 783,00

I Liceum Ogólnokształcące - modernizacja sal lekcyjnych 22 783,00

Razem rozdział 22 783,00 22 783,00

80140 Placówki kształcenia ustawicznego

i centra kształcenia zawodowego

Wydatki bieżące 32 465,00

1) wydatki jednostek budżetowych 32 465,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32 465,00

Razem rozdział 32 465,00

Razem dział 22 783,00 57 348,00

855

Administracja publiczna

Kultura fizyczna

Rodzina

Oświata i wychowanie



85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki bieżące 17 000,00

1) dotacje na zadania bieżące 17 000,00

Razem rozdział 17 000,00

Razem dział 17 000,00

852
85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące 9 905,00

1) wydatki jednostek budżetowych 3 891,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 891,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 014,00

Razem rozdział 9 905,00

Razem dział 9 905,00

854

85410 Internaty i bursy szkolne

Wydatki bieżące 458,00

1) wydatki jednostek budżetowych 458,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 458,00

Razem rozdział 458,00

Razem dział 458,00

900
90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące 10 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych 10 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000,00

Razem rozdział 10 000,00

Razem dział 10 000,00

921
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki majątkowe 30 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza - zakup samochodu 30 000,00

(dotacja celowa inwestycyjna)

Razem rozdział 30 000,00

Razem dział 30 000,00

Razem wydatki powiatu 39 783,00 207 711,00

OGÓŁEM WYDATKI 171 633,00 7 596 058,00

III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2021 rok.

Przychody Treść Zmniejszenia Zwiększenia
§ ( zł ) ( zł )

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 288,55

Pomoc społeczna

Edukacyjna opieka wychowawcza

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



952 Przychody z zaciągniętych kredytów 288,55

i pożyczek na rynku krajowym

Razem przychody 288,55 288,55

IV. W uchwale Nr XXIX/824/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2020 r.  w sprawie

uchwały budżetowej na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 38 158 271,09

2. Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 przeznacza się na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 20 179 532,00

2) na pokrycie deficytu budżetu 15 427 684,55

3. Źródłem pokrycia deficytu ustala się: 

1) przychody z kredytów i pożyczek 9 380 158,26

2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 15 427 684,55

  3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 11 248 876,42

bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania

budżetu

4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 2 101 551,86

bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych 

w art. 5 ust.1 pkt 2

4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 58 337 803,09

w tym:

§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego 11 248 876,42

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi 

w odrębnych ustawach

§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 2 101 551,86

z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy

i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 

z udziałem tych środków

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 35 607 216,55

§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek 9 380 158,26

na rynku krajowym

5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 20 179 532,00

w tym:

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 20 179 532,00

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek

w tym:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 380 158,26

- w tym finansowanie przedsięwzięcia pn. Modernizacja oświetlenia 4 926 928,03

ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno

2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20 000 000,00

2) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.



Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIV/   /21

Rady Miasta Krosna

z dnia 28 maja 2021 r.

z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Rozdz. podmiot dotowany przeznaczenie dotacji dotacja zmniejszenia zwiększenia

A. dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

80104 Miasto Jasło na pobyt dzieci z Krosna celowa 2 100

w przedszkolu niepublicznym

80106 Gmina Jedlicze na pobyt dzieci z Krosna celowa 2 100

w przedszkolu niepublicznym

85111 Wojewódzki Szpital Wojewódzki Szpital Podkarpacki - celowa 350 000

Podkarpacki im. Jana Zakup ambulansu transportowego

Pawła II w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)

92109 Regionalne Centrum Regionalne Centrum celowa 30 000

Kultur Pogranicza Kultur Pogranicza - zakup samochodu

(dotacja celowa inwestycyjna)

B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

80149 Terapeutyczne działalność bieżąca celowa 110 000 110 000

Niepubliczne Przedszkole

 "Guziczek"

85510 Dom Dziecka prowadzenie placówki opiekuńczo- celowa 17 000

im.ks.Z.Gorazdowskiego wychowawczej typu socjalizacyjnego

92105 dla podmiotów na organizację imprez kulturalnych celowa 50 000

wybieranych w trybie w mieście 

ustawy o działalności

pożytku publicznego

i wolontariacie

Wykaz dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielanych

999



Lp. Podmiot dotowany Nazwa zabytku Kwota

1 osoba fizyczna Prace remontowo – konserwatorskie elewacji 17 000

ściany wschodniej oraz malowidła ściennego 

na ścianie południowej kamienicy przy 

ul. Lwowskiej 1 w Krośnie

2 osoba fizyczna Remont i konserwacja obróbek blacharskich 7 000

(rynny, pasy podrynnowe) oraz kominów 

przy Willi „Zacisze” w Krośnie, ul. Nadbrzeżna 2

3 osoba fizyczna Prace ratownicze zabytkowych piwnic kamienicy 3 200

przy Walslebena 5 w Krośnie

4 osoba fizyczna Remont poszycia dachowego w zakresie 5 000

czyszczenia i malowania blachy na dachu

budynku przy ul. Blich 3 w Krośnie

5 Barbara Bartosik-Pękalska Remont elewacji frontowej oraz bocznej 5 000

PROGRES, Chorzów kamienicy mieszczańskiej położonej w Krośnie

przy ul. Franciszkańskiej 3, a także remont 

ściany granicznej kamienicy od strony 

kościoła OO. Franciszkanów 

6 osoba fizyczna Kontynuacja prac remontowo – budowlanych 20 000

elewacji i podwórza kamienicy przy 

ul. Piłsudskiego 1 w Krośnie

7 osoba fizyczna Kamienica przy ul. Podwale 6 w Krośnie –  20 000

remont elewacji oraz wymiana stolarki okiennej 

i drzwiowej

8 osoba fizyczna Prace remontowe i konserwatorskie elewacji 8 000

północnej kamienicy przy Rynek 13

w Krośnie oraz wymiana stolarki drzwiowej

9 osoba fizyczna Wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie 8 000

balustrady balkonowej zabytkowej kamienicy 

przy Rynek 11 w Krośnie

10 Muzeum Rzemiosła Przygotowanie dokumentacji technicznej remontu 15 000

w Krośnie i konserwacji elewacji (projekt architektoniczno-

budowlany, program prac konserwatorskich)

Muzeum Rzemiosła w Krośnie

11 Piotr Wojtoń Remont elewacji zachodniej budynku przy 5 000

Krintex, Krosno ul. Piłsudskiego 10 w Krośnie

12 osoba fizyczna Założenie izolacji przeciwwodnej, docieplenie 5 000

ścian piwnic budynku przy ul. Wojska 

Polskiego 8 w Krośnie

                                                      do Uchwały Nr XXXIV/   /21

                       Załącznik Nr 2

                                                      z dnia 28 maja 2021 r.

Wykaz przyznanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków

999



13 osoba fizyczna Osuszenie zabytkowych piwnic poprzez 5 000

wymianę nieczynnej instalacji grzewczej

c.o. w Piwnicy Wójtowskiej przy Rynek 7 w Krośnie

14 osoba fizyczna Naprawa dachu kamienicy mieszczącej się przy 10 000

ul. Czajkowskiego 8 w Krośnie, polegająca na 

wymianie pokrycia, wymianie więźby oraz

 instalacji rynien i rur spustowych 

15 osoba fizyczna Prace remontowe i konserwatorskie drewnianego 5 000

ganku budynku przy ul. Lewakowskiego 24

w Krośnie

16 Krośnieńska Biblioteka Krośnieńska Biblioteka Publiczna, ul. Wojska 12 000

Publiczna w Krośnie Polskiego 41, Krosno - Prace konserwatorskie 

i restauratorskie stolarki drzwiowej zewnętrznej 

w budynku Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej

Filia nr 6 przy ul. Ordynackiej 8 w Krośnie

Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego 

muru klasztoru OO. Franciszkanów w Krośnie 

Razem 155 200

17 Kościół i Klasztor OO. 

Franciszkanów w Krośnie

5 000



Uzasadnienie 

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na 2021 rok 

 

Proponuje się zwiększenie planu dochodów budżetowych o 7.424.425 zł, co 

wynikać będzie z dokonania: 

1) zwiększeń na kwotę 9.598.245 zł, w tym: 

a) 3.387.000 zł – wnioskowane środki z Funduszu Dopłat BGK na realizację przez 

TBS PM zadania pn. Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych (w tym dwa budynki z usługami w parterze – budynek 1B i 1C) 

wraz z infrastrukturą techniczną (parkingi, plac gospodarczy z wiatą 

śmietnikową, przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowy, kanalizacji 

deszczowej, ciepłociąg, kabel oświetleniowy) na działkach  o nr ewid. 421/1 i 

421/2 przy ul.Składowej w Krośnie (obręb Przemysłowa). Na realizację tej 

inwestycji Miasto przekazało już ze środków własnych do Spółki wkłady w 

wysokości 2.619.500 zł, a kwota dofinansowania stanowić będzie refundację, w 

tym także wartości przekazanych na ten cel nieruchomości gruntowych. Środki 

z Funduszu Dopłat na realizację tej inwestycji planowano na 2022 r. (jako 

dochody po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji), jednak w związku ze zmianą 

zasad i kwoty dofinansowania uwzględnione zostały w tegorocznym budżecie,        

b) 3.069.000 zł – wnioskowane dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK na 

realizację przez TBS PM zadania pn. Budowa budynku wielorodzinnego 

mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami na 

działkach nr ew.: 262/2 i 263 przy ulicy Składowej 6 w Krośnie (obręb 003 

Przemysłowa). Środki do Spółki przekazane będą pod warunkiem uzyskania 

dofinansowania, 

c) 1.690.000 zł – otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na realizację przez TBS PM zadania pn. Budowa zespołu trzech 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w tym dwa budynki z usługami w 

parterze – budynek 1B i 1C) wraz z infrastrukturą techniczną (parkingi, plac 

gospodarczy z wiatą śmietnikową, przyłącza: kanalizacji sanitarnej, 

wodociągowy, kanalizacji deszczowej, ciepłociąg, kabel oświetleniowy) na 

działkach  o nr ewid. 421/1 i 421/2 przy ul.Składowej w Krośnie (obręb 

Przemysłowa), 

d) 1.191.567 zł – spodziewane ponadplanowe dochody z podatku dochodowego 

od osób fizycznych, 

e) 100.000 zł – wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej (szacowane ponadplanowe 

dochody z opłat za rejestrację pojazdów), 

f) 60.000 zł – dochody MOSiR - z opłat za korzystanie z parku linowego na terenie 

Parku Miejskiego przy ul.Okrzei,  

g) 45.750 zł – dochody Żłobka Miejskiego z opłat za pobyt dzieci oraz wyżywienie 

(w związku z utrzymaniem od dnia 1 lipca br. oddziału przy ul.Prochownia),   

h) 45.023 zł – dochody jednostek oświatowych - z odszkodowania za zniszczone 

mienie, 



i) 9.905 zł – dochody DPS Nr 1, w tym z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu, mediów 

oraz z najmu pomieszczeń,      

2) zmniejszeń na kwotę 2.173.820 zł, w tym: 

a) 1.922.360 zł – dotacja z Funduszu Spójności na projekt pn. Zaangażowani w 

eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla 

mieszkańców Krosna (konieczność dostosowania transz dotacji do budżetu 

instytucji dofinansowującej, nie zmienia się jednak łączne dofinansowanie w 

okresie realizacji projektu), 

b) 251.460 zł – środki z Funduszu Dopłat BGK na realizację zadania pn. Budowa 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Krośnie przy ul. Ks.S.Staszica. 

Zmniejszenie dofinansowania w związku z pozyskaniem mniejszej, niż wstępnie 

zakładano, liczby najemców spełniających warunek określony w art.7a ustawy o 

finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań 

chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i 

tymczasowych pomieszczeń. 

Plan wydatków budżetowych zwiększa się o 7.424.425 zł, co wynikać będzie z 

dokonania: 

1) zwiększeń na kwotę 7.596.058 zł, w tym m.in.: 

a) 2.425.000 zł – wniesienie wkładów do spółki TBS PM Sp. z o.o. na realizację 

zadania pn. Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego wraz z 

infrastrukturą techniczną i przyłączami na działkach nr ew.: 262/2 i 263 przy 

ulicy Składowej 6 w Krośnie (obręb 003 Przemysłowa). Środki do Spółki 

przekazane będą pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Funduszu Dopłat 

BGK, 

b) 2.000.000 zł – Przedszkole Miejskie Nr 1, ul.Bohaterów Westerplatte 24 – 

budowa przedszkola (na kontynuację inwestycji w 2022 r. zaplanowano 

4.000.000 zł).  

Miasto aplikowało o dofinansowanie tego zadania w ramach Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych II, jednakże wniosek nie został uwzględniony w 

podziale środków budżetu państwa. Dlatego też proponuje się finansowanie 

zadania ze środków własnych, którymi Miasto dysponuje w związku z 

uruchomieniem środków z RFIL I na finansowanie wybranych inwestycji 

miejskich, w zakresu dróg gminnych i powiatowych oraz instalacji OZE. Miasto 

z RFIL I otrzymało łącznie 11.812.815 zł, z czego w 2020 r. wykorzystano na 3 

zadania inwestycyjne 563.938,58 zł, natomiast pozostałe środki w wysokości 

11.248.876,42 zł wprowadzono do budżetu w 2021 r. (na sesjach w miesiącu 

lutym, marcu i kwietniu) na współfinansowanie 11 inwestycji miejskich, w tym 

dotyczących budowy i modernizacji dróg miejskich, obiektów sportowych i  

instalacji OZE. RFIL pozwolił na uwolnienie środków własnych Miasta, które 

dzięki temu zostały skierowane na realizację wielu kolejnych inwestycji, a 

łączna ich wartość może być oszacowana na kwotę 2-3 krotnie większą od 

otrzymanej z budżetu państwa, 

  



c) 1.690.000 zł – wniesienie wkładów do spółki TBS PM Sp. z o.o. na realizację 

zadania pn. Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

(w tym dwa budynki z usługami w parterze – budynek 1B i 1C) wraz z 

infrastrukturą techniczną (parkingi, plac gospodarczy z wiatą śmietnikową, 

przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowy, kanalizacji deszczowej, 

ciepłociąg, kabel oświetleniowy) na działkach  o nr ewid. 421/1 i 421/2 przy 

ul.Składowej w Krośnie (obręb Przemysłowa) – finansowane z otrzymanego już 

na ten cel dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa,  

d) 350.000 zł – Wojewódzki Szpital Podkarpacki, Krosno – zakup ambulansu 

transportowego (dotacja celowa), 

e) 271.122 zł – wydatki na zadania zgłaszane przez Dzielnice i Osiedla w ramach 

budżetu 50/50 po rozliczeniu środków za 2020 r., w tym na zadania: 

- 172.680 zł – Remont chodnika przy ul.Żeromskiego w Krośnie, w tym środki 

Dzielnicy Krościenko Niżne – 86.340 zł, 

- 98.442 zł – Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na dz.775 (boczna 

ul.Długiej) – ETAP II: wykonanie nakładki asfaltowej, w tym środki Osiedla 

Turaszówka – 49.221 zł,    

f) 169.375 zł – zwiększenie wydatków MOSiR, w tym: 

- 114.400 zł – na funkcjonowanie obiektów sportowych, w tym parku linowego 

oraz zwrot czasowo przesuniętych środków dot. kosztów wyciągu 

narciarskiego oraz kompleksu basenów,   

- 54.975 zł – na wymianę zniszczonych drewnianych podestów na trybunie przy 

ul.Bursaki 41 (33.825 zł) i remont trybun rozsuwanych (w tym wymianę 

silników napędu) na hali sportowo-widowiskowej Hali Sportowo-Widowiskowej 

przy ul.Bursaki 29,  

g) 120.000 zł – zwiększenie wydatków Żłobka Miejskiego na pokrycie kosztów 

(osobowych i rzeczowych) związanych z utrzymaniem od 1 lipca oddziału 

żłobka przy ul.Prochownia, 

h) 100.000 zł – zwiększenie wydatków Wydz. Komunikacji i Transportu - na koszty 

wydruków dowodów rejestracyjnych,  

i) 81.000 zł – Zagospodarowanie terenu przy ul.Adama Jana Ostaszewskiego z 

przeznaczeniem na park miejski (na wykonanie pomiarów i badań gazu 

składowiskowego w celu opracowania wytycznych dla bezpiecznego 

użytkowania wraz z ewentualnym projektem odgazowania tego terenu), 

j) 70.000 zł – wydatki na remonty ścieżek rowerowych na terenie miasta, 

k) 50.000 zł – zwiększenie dotacji na organizację imprez kulturalnych w mieście, 

w tym z zakresu muzyki poważnej,  

l) 45.023 zł – wydatki jednostek oświatowych, w tym na remonty i naprawy 

składników majątku (z odszkodowań), 

m) 30.000 zł - wydatki na zimowe utrzymanie dróg i chodników (zabezpieczenie 

środków na nowy sezon w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu), 

n) 30.000 zł - dotacja celowa dla Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza na 

zakup samochodu (środki w tej samej wysokości instytucja przesunie z 

wypracowanych dochodów) 



o) 9.905 zł – zwiększenie planu wydatków DPS 1 poniesione w związku z 

organizacją pogrzebu i wynajmem pomieszczeń (sfinansowane ze zwrotu 

wydatków); 

2) zmniejszeń na kwotę 171.633 zł, w tym m.in.: zmniejszenie o 17.000 zł dotacji 

celowej dla Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego – w związku ze zmniejszeniem 

liczby wychowanków w wyniku usamodzielnienia.   

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków (kwoty występować będą po 

zwiększeniach i zmniejszeniach), w tym: 

1) 110.000 zł – w ramach dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 

przesunięcie środków pomiędzy podmiotami, dostosowując do liczby dzieci, w tym 

niepełnosprawnych, 

2) 22.783 zł – w planie wydatków I LO przesuwa się środki z wydatków bieżących na 

wydatki inwestycyjne, w tym na modernizację sal lekcyjnych, 

3) 15.000 zł – w ramach wydatków na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 

zmniejsza się dotację na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami  planu dotacji 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków – w 

związku z rezygnacją podmiotu z otrzymanego dofinansowania i przesuwa środki 

na: 

a) 5.000 zł - dotację dla Kościoła i Klasztoru OO.Franciszkanów na prace 

budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru klasztoru OO.Franiszkanów 

(wykonanie ekspertyzy geotechnicznej skarpy), 

b) 3.200 zł – dotację na prace ratownicze zabytkowych piwnic kamienicy przy 

Walslebena 5 w Krośnie, 

c) 6.800 zł – zwiększenie środków na zadanie pn. Park Kulturowy Wzgórze 

Staromiejskie,    

d) 4.750 zł – w planie wydatków Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Lokalami przesunięcie środków z wydatków statutowych na koszty 

aktualizacji dokumentacji i kosztorysów inwestorskich dla zadania pn. Budowa 

schroniska dla zwierząt w Krośnie, 

e) 2.100 zł – w ramach dotacji na pobyt dzieci w placówkach przedszkolnych na terenie 

innych gmin przesunięcie środków z Miasta Jasła do Gminy Jedlicze – w związku 

ze zmianą liczby dzieci. 

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków nie będą skutkować 

zmianą planowanego deficytu. 

Ponadto w związku z korektą sprawozdania z wykonania wydatków budżetowych za 

2020 r., sporządzoną przez jednostkę budżetową, zwiększyły się o 288,55 zł wolne 

środki wynikające z wykonania budżetu za 2020 r., które wprowadzono na zwiększenie 

przychodów, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy (do łącznej 35.607.216,55 

zł) i o tę samą kwotę skorygowano przychody z kredytów i pożyczek do wysokości 

9.380.158,26 zł.      

 
Po proponowanych zmianach wg stanu na 28 maja 2021 r. 
1. Plan dochodów budżetowych 429 745 759,31 zł  



2. Plan wydatków budżetowych 467 904 030,40 zł 

3. Planowany deficyt budżetu wynosi  38 158 271,09 zł 

4. Planowane na koniec 2021 r.  zadłużenie z tytułu 243 996 371,23 zł 

zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji  
komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych  
tytułów dłużnych  
   - w stosunku do planowanych dochodów                                     56,78% 

5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów 23 379 532,00 zł 

i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych  
po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami  
6. wskaźnik spłaty zobowiązań  8,43% 

 

 


